
We ontvingen als Protestantse Kerk van Weesp en Driemond de volgende vraag van  

Timon, een christelijke jeugdhulp/pleegzorg organisatie: 

Opvanggezin (weekend) gezocht voor jongetje van 4 jaar 

Een gezin wat betrokken is (tot corona) bij kinderclub 'De Regenboog' heeft bij Jeugdhulp 

stichting Timon aan de bel getrokken omdat ze hard op zoek zijn naar weekendpleegouders.  

Omdat het beter is voor kinderen om in het eigen netwerk, in de eigen omgeving, geplaatst te 

worden kloppen zij bij ons aan. 

Dit gezin heeft het heel zwaar met één van hun kinderen. 

Wij (Timon) zouden graag willen helpen door een aantal gezinnen uit jullie kerk om hen 

heen te verzamelen zodat zij af en toe even adem kunnen halen. 

Wij zouden graag een oproep doen in jullie kerk. Als gezinnen zich melden zouden wij met 

deze gezinnen in gesprek kunnen gaan en mogelijk samen kunnen brengen met dit gezin.  

Het gezin wat ondersteunt krijgt begeleiding en een pleegzorgvergoeding via Timon, een 

christelijke jeugdhulp/pleegzorg organisatie.  

 

 

 

Meer informatie: 

Stevig opvanggezin gezocht voor jongetje van 4 jaar voor weekend per maand   

 Joep (niet zijn eigen naam i.v.m. zijn privacy) is een lieve jongen van 4 jaar oud met 

een ontwikkelingsachterstand. Joep vraagt veel ondersteuning en heeft constant 

nabijheid nodig. Het is belangrijk dat er een rustige en veilige omgeving voor hem is 

waarin hij zich kan bewegen. Joep praat bijna niet en communiceert met 

pictogrammen en gebaren. Joep wordt groter en sterker en vraagt ook fysiek veel van 

zijn ouders. Hij heeft twee oudere broers die hem goed kennen en van hem houden. 

Thuis zijn ze helemaal op hem ingespeeld. Joep houdt van buiten zijn, fietsen op de 

speciale tandem, wandelen in de wagen. Hij is lief, maar onbesuisd. Joep kent geen 

gevaar en moet steeds in het oog gehouden worden.  

De zorg voor Joep vraagt veel van zijn vader en moeder en om hen te ontlasten zijn 

we dan ook op zoek naar mensen die hem af en toe op willen vangen. Het netwerk van 

het gezin doet wat ze kunnen maar het is niet voldoende. Ook de broers van Joep 

hebben het nodig om af en toe de aandacht van hun ouders te krijgen zonder hun 

broer.  

De ouders zouden het heel fijn vinden wanneer hun netwerk wat groter wordt en ze de 

zorg voor hun kind meer kunnen delen. We zijn op zoek naar liefdevolle mensen die 

bereid zijn af en toe de zorg voor Joep over te nemen van zijn ouders zodat zij en de 

andere kinderen op kunnen laden. 

Heb je ruimte in je huis en je hart of wil je hier meer over weten? Mail dan naar 

diaconie@pgwd.nl of pleegzorgamsterdam@timon.nl  
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